KENDELSE
Afsagt den 29. juli 2020
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Official, Lyngby BK
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Mandag den 20. juli 2020 blev 3F Superligakampen Lyngby BK – Hobro IK spillet på Lyngby Stadion. Kampen
sluttede 2-2.
I kampens slutminutter opstod der en massekonfrontation blandt de to hold. Kampens videoobservatør har på
baggrund af denne massekonfrontation foretaget en indberetning til Fodboldens Disciplinærinstans. På
baggrund af denne indberetning og øvrig videodokumentation efter kampen, har Fodboldens
Disciplinærinstans valgt at åbne en sag mod Lyngby BK’s official, for at angribe en Hobro IK-spiller.
INDBERETNING FRA VIDEOOBSERVATØREN
Kampens videoobservatør har indberettet følgende:
At der i kampens 98. minut opstår en massekonfrontation efter at benspænd fra udeholdets nr. 17, der fratager
en oplagt scoringsmulighed fra hjemmeholdets nr. 11 i en situation hvor udeholdets målmand er ude af målet.
At dette korrekt straffes med en udvisning.
At som reaktion på dette, løber hjemmeholdets nr. 10 hen og puffer voldsomt til udeholdets nr. 17 (voldsom
adfærd).
At der nu hurtigt opstår en massekonfrontation hvor der blandt andet puffes retur.
At der i dette forløb er en Lyngby BK-official der tager brydergreb om halsen på en af udebaneholdets spillere.
At dette hævnes lidt efter af udeholdets nr. 23 med voldsomt puf (voldsom adfærd).
At dommeren på baggrund af forløbet ligeledes udviser udeholdets nr. 23 og hjemmeholdets nr. 10, begge
formodentligt for voldsom adfærd.
At det i efterspillet ligeledes fremgår af Tv-billeder, at udeholdets nr. 9 spytter på hjemmeholdets nr. 10 i
forbindelse med dialog.
At ud over de korrekt uddelte røde kort, savner videoobservatøren udvisning af hjemmeholdets official, der via
selvtægt tager brydergreb på én af udeholdets spillere hals.
At officialens identitet er ukendt for videoobservatøren.
At der ligeledes savnes udvisning af udeholdets nr. 9 for at spytte på en modspiller.

REDEGØRELSE FRA LYNGBY BK
Lyngby BK har været forelagt videoobservatørens indberetning og Tv-billeder af episoden, og er blevet bedt
om at komme med en redegørelse for denne. Lyngby BK havde følgende bemærkninger:

At Lyngby BK heldigvis ikke har den store erfaring med disciplinære sager og deraf redegørelser, hvorfor Lyngby
BK ikke ved hvad der forventes af materiale.
At til information, bad Lyngby BK allerede dagen efter kampen, inden henvendelsen fra Fodboldens
Disciplinærinstans, de involverede trænere og spillere om deres syn på hændelsesforløbet.
At i tilfældet med officialen vælger Lyngby BK derfor dennes egen beskrivelse som ”redegørelsen”.
At officialens beskrivelse var følgende.
”
Hej alle,
Det er jeg selvfølgelig ked af.
Jeg vil dog gerne forklare mig – uden indflydelse af adrenalin, alkohol eller tømmermænd – så der ikke er nogen
tvivl.
Formuleringen ”angreb” er meget misvisende. Intentionen var at dæmpe gemytterne for at nedsætte risikoen
for at Lyngby BK-spilleren ville få rødt kort og karantæne.
Jeg lægger derfor armen om en fremadstormende Hobro spiller, for at afskærme Lyngby BK-spilleren, og beder
vedkommende om at falde ned. I samme øjeblik vil han vriste sig fri, men da der er en vis kraft i min armsomlægning, så kommer det til at se kluntet ud. Intentionen var ikke at eskalere, men tværtimod, at (forsøge at)
deeskalere, situationen.
Jeg kan godt selv se, at det ser skidt ud på Tv-billederne. Og det beklager jeg. Jeg vil dog samtidig pointere at
der intet farligt eller voldsomt var i det – hvilket jeg er sikker på, at Hobro spilleren vil give mig ret i.
Opmærksomheden er jeg dog helst foruden, så hvis vi på nogen måde kan lægge en dæmper på sagen, så
vil jeg foretrække dette.
Jeg er selvfølgelig 100% samarbejdsvillig, så lad mig vide hvis der er noget jeg kan gøre for at jeg/vi kan komme
videre.
Bedste hilsner,
Officialen”
At Lyngby BK som klub har samme opfattelse som officialen.
At efter kampen, hvor roen havde sænket sig, blev dette også bekræftet fra Hobro IK-lejren.
At Lyngby BK som tillæg kan nævne, at officialen som person er et roligt væsen.
At kampens betydning, afslutning, årsagen til massekonfrontationen, sammenholdt med ovennævnte
redegørelse gør, at Lyngby BK internt som klub ikke vil sanktionere officialen og håber, at Fodboldens
Disciplinærinstans kommer frem til samme konklusion.
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger (næstformand), Kim Garde Madsen, Steven Lüstu og Stig Pedersen har
deltaget i sagens behandling.
Jesper Hansen og Lars W. Knudsen har ikke deltaget i sagens behandling.
I henhold til de Disciplinære bestemmelser §1i-1)b kan Fodboldens Disciplinærinstans ”sagsbehandle episoder
og situationer hvor en spiller, træner eller leder i særlig grad bringer spillet i miskredit.”
På baggrund af videoobservatørens indberetning, Lyngby BK’s redegørelse og videodokumentation af

episoden finder Fodboldens Disciplinærinstans at Lyngby BK’s official har handlet på en måde der i særlig grad
bringer spillet i miskredit.
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af episoden, og har i den forbindelse fastsat
sanktionen til 2 spilledages karantæne til officialem samt en bøde på kr. 5.000.
*****
Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende

KENDELSE
Med henvisning til DBU’s Love § 30.1 a) nr. 11 tildeles officialen 2 spilledages karantæne, som skal afsones i
førstkommende kampe i 2020/2021-sæsonen.
Med henvisning til de Disciplinære bestemmelser §1i-1)b tildeles officialen en bøde på kr. 5.000 jf. DBU’s love
§30.1 a) nr. 3.
Kendelserne er endelige jf. DBU’s love §30.7.
Brøndby, den 29. juli 2020
Fodboldens Disciplinærinstans
Jens Hjortskov, formand

